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Szanowni Państwo!

Za nami „Blue Monday” najbardziej depresyjny dzień 
roku. Podobno tego dnia ludzie uświadamiają sobie, 
że nie są w stanie dotrzymać noworocznych posta-
nowień, do tego aura sprawia, że wszystko staje się 
jeszcze bardziej przygnębiające.
Na szczęście w gminie Sitkówka-Nowiny wszystko 
jest w porządku. O naszych tegorocznych planach 
możecie Państwo przeczytać w obszernym artykule 
na temat inwestycji. I w zasadzie - nie ma powodu 
do obaw, bo wiele z nich jest już na etapie realiza-
cji - umowy zostały zawarte jeszcze w ubiegłym roku 
i wszystko toczy się swoim torem. Proces inwesty-
cyjny stanowi bowiem szereg powiązanych ze sobą 
działań, których nie sposób zamknąć w klamrze jed-
nego roku.
Tegoroczny budżet w znacznej mierze dedykowany 
będzie inwestycjom drogowym. W ostatnim okresie 
gmina Sitkówka-Nowiny opracowała dokumentację 
projektową na budowę i modernizację dróg gmin-
nych, w tym roku wiele z nich doczeka się nowej na-
wierzchni, odwodnienia i oświetlenia, dzięki czemu 
poruszanie się po drogach będzie dużo bardziej kom-
fortowe. Jest to co prawda wieloletni proces inwe-
stycyjny, ale bezpieczeństwo mieszkańców stanowi      
dla mnie priorytet w działaniach.
Na zakończenie warto przypomnieć o największych 
inwestycjach. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła" postępuje zgodnie z planem, rozpoczęła się 
realizacja zadania polegającego na utworzeniu tere-
nów inwetsycyjnych na terenie byłej FTG, a juz do-
słownie za kilka dni zakończymy modernizację oświe-
tlenia ulicznego na terenie gminy.
W Nowy Rok wkroczyliśmy z ambitnymi planami. Je-
stem przekonany, z eznaczną ich część uda nam się 
zrealizować. Mam nadzieję, że nasze działaniz zyska-
ją Państwa przychylność i akceptację.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Budżet gminy na 2018 r. zatwierdzony
To będzie kolejny rok pod znakiem inwestycji w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny. Radni przyjęli budżet na 2018  r., 
w którym niemal 20 mln zł zostanie przeznaczone  na 
realizację inwestycji. Budżet gminy Sitkówka-Nowi-
ny został skonstruowany  w  oparciu o  obowiązujące 
przepisy prawa, w  szczególności o ustawę o finansach  
publicznych oraz ustawę o samorządzie gminnym.  
Jego projekt zyskał akceptację Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach,  która wydała pozytywną opi-
nię na jego temat.

Tłumacząc w prosty sposób, czym jest budżet gminy 
należy wyjaśnić, że są to wszystkie pieniądze, które 
wpływają do gminy (np. podatki od nieruchomości czy 
opłaty eksploatacyjne) oraz wszystkie wydatki, jakie 
ponosi gmina (w szczególności są to wydatki na inwe-
stycje, szkolnictwo czy opiekę społeczną).
Analizując  budżet  gminy  na  2018  r.  rzuca  się  w  oczy  
przede  wszystkim  znaczny  wzrost  wydatków  mająt-
kowych  w  porównaniu  z  latami  ubiegłymi. Oznacza to 
wielomilionowe inwestycje realizowane w naszej gmi-
nie. Kwotę ponad 20 mln zł (31%  wydatków)  gmina 
zamierza przeznaczyć na inwestycje, z których  znacz-
na część, jako inwestycje wieloletnie, jest już na etapie 
realizacji. To w znacznej mierze inwestycje drogowe, ale  
również  inwestycje  związane  z  oświatą, kulturą i spor-
tem. - Jako radni chcieliśmy przede wszystkim zaspo-
kojenia najistotniejszych potrzeb mieszkańców, których 
reprezentujemy - mówił radny Artur Podczasiak jeszcze 
przed głosowaniem nad  budżetem. - Stąd w budżecie 
tak wiele inwestycji, które na co dzień poprawiają  kom-
fort życia: budowa dróg, chodników, sieci wod-kan to 
prozaiczne inwestycje, które są nam wszystkim bardzo  
potrzebne - wyjaśniał. Pozytywnie na temat budżetu 
wypowiadała  się  również radna Edyta Giemza. - To bu-
dżet dla wszystkich mieszkańców, w każdym sołectwie 
będą realizowane inwestycje, a gmina, poprzez udział 
w projektach  skierowanych do różnych  grup  społecz-
nych, stara się zapewnić  atrakcyjną ofertę dla każdej 
grupy wiekowej - mówiła.

W sesji budżetowej w dniu 28 grudnia uczestniczy-
li  wszyscy  radni. Radni nie byli  jednomyślni  podczas  
głosowania w sprawie budżetu gminy na  rok  2018.
11 osób opowiedziało się za przyjęciem uchwały budże-
towej, a czworo radnych było przeciwko. Głosującymi  
„za” byli: Zofia Duchniak, Renata Posłowska, Michał 
Kurtek, Eugeniusz Czerwiak, Edyta Giemza, Waldemar 
Kasprzyk, Renata Krzysiek-Nowakowska, Robert Mu-
larczyk, Artur Podczasiak, Zbigniew Pyk, Marian Wilk.  
Przeciwko przyjęciu budżetu byli: Łukasz Gryń, Andrzej 
Kasperek, Marcin Wojcieszyński oraz Małgorzata Wój-
towicz. - Jest w tym budżecie praktycznie wszystko 
- mówił Łukasz Gryń kwestionując możliwość zreali-
zowania tak wielu inwestycji - W tym roku zapytałem 
swoich wyborców, swoich mieszkańców i mój głos przy 
głosowaniu nad budżetem będzie odzwierciedleniem 
głosów moich wyborców - uzasadniał głosowanie prze-
ciwko inwestycyjnemu budżetowi na 2018 r.
- Dziękuję za przyjęcie budżetu na rok 2018. Jeżeli cho-
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Budżet gminy na 2018 r. zatwierdzony
dzi o głosy sprzeciwu, to pragnę podkreślić, że  Państwo 
nigdy nie wyraziliście swoich oczekiwań i nie wskazali-
ście tego, co jest nie po Państwa myśli. Zgodnie z obo-
wiązującą procedurą do końca listopada mieliście czas 
na złożenie konkretnych wniosków dotyczących pro-
jektu budżetu, jednak nie miało to miejsca - mówił na 
zakończenie wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - 
Budżet, o którym dyskutujemy dziś, jest planem. Mogę  
tylko zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby każ-
da inwestycja została zrealizowana - dodał wójt. 

Budżet  w  pigułce

Budżet 2018 roku jest budżetem zrównoważonym:  
dochody w kwocie 65 602 231,00 zł równają się wy-
datkom. Dochody budżetu gminy zaplanowane jako 
dochody bieżące stanowią kwotę 52 159 593,50 zł  
(79 ,51%) ,  zaś  dochody  majątkowe w kwoc ie
13 442 637,50 zł  (20,49%).

Wśród dochodów bieżących najistotniejszą pozycją 
jest  podatek od nieruchomości. Przyniesie on gminie 
20 350 000 zł wpływów. Ponadto istotne znaczenie ma  
subwencja  oświatowa (8 525 610 zł), udział w podatku 
dochodowym (7 141 506 zł) czy wszelkie dotacje zwią-
zane z realizacją świadczeń wychowawczych i rodzin-
nych (6 832 478 zł).

Dochody majątkowe gminy to przede wszystkim do-
chody, które zostaną pozyskane w formie dotacji na  
realizację inwestycji w łącznej kwocie 6 976 592,93 zł, 
a także z Międzygminnego Związku Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kielcach w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu  
dotacji celowej na zadania w zakresie infrastruktury  
wod-kan oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości zapla-
nowano w kwocie 4 579 548,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny zaplanowa-
no jako wydatki bieżące w kwocie 45 379 056,00 zł, co 
stanowi 69,17% wydatków ogółem oraz wydatki  ma-
jątkowe (przeznaczone na inwestycje) w kwocie
20  223  175,00 zł,  co  stanowi  30,83  %  wydatków ogó-

łem. Wśród  najistotniejszych należy wymienić wydatki  
związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną 
opieką wychowawczą, które łącznie dają kwotę
16 250  071,30 zł. Wydatki z zakresu pomocy społecznej 
i rodziny to kwota 10 035 582,50 zł, a gospodarka ko-
munalna i ochrona środowiska pochłonie 9 111 886,00  zł.

W 2018 roku przypada do spłaty kwota 2 400 000,00  
zł rat kredytów zaciągniętych w poprzednim okresie, 
która zostanie spłacona z wolnych środków w kwocie   
2 100 000,00 zł i przychodów ze spłat udzielonych po-
życzek w kwocie 300 000,00 zł.

Najważniejsze inwestycje z myślą o mieszkańcach

W 2018 r. na realizację inwestycji drogowych gmina 
zamierza przeznaczyć 4 361 119,00 zł. W ramach tych 
środków przebudowane zostanie wiele dróg gminnych, 
wybudowane ścieżki rowerowe, powstanie układ ko-
munikacyjny (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komu-
nalnego nr 16, wykonane zostaną dwa przystanki au-
tobusowe w m. Kowala, wybudowane chodniki i ciągi 
dla  pieszych na terenie msc. Trzcianki, a także chod-

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2018.

Zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2018.
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niki przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, ul. Marmurowa 
w msc. Szewce oraz zatoczka parkingowa  w  msc.  Wola 
Murowana.

Na oświetlenie ulic, dróg i placów gmina przeznaczy 
615 000,00 zł. Oświetlenie uliczne zostanie wybudo-
wane m.in. na drogach gminnych w miejscowościach: 
Zgórsko (ul. Jaśminowa, Malinowa, Dębowa, Wiosen-
na, Lawendowa), Zagrody, Wola Murowana, Szewce  
(ul. Dolomitowa, Wapieniowa, Marmurowa, Kwarcyto-
wa, Miedziana, Pirytowa), Bolechowice, a także na  pla-
cu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko i na  placu  
zabaw na działce nr  208/2 w m. Zagrody.
1 250 000 zł - to kwota, jaką gmina Sitkówka-Nowiny  
zamierza przeznaczyć na inwestycje wod-kan. 500  000 
zł to kwota przeznaczona dla Grup Inicjatywnych.  Po-
została część to m.in. przebudowa  sieci  wodociągowej  
w miejscowości Kowala, budowa  sieci  wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody,  budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki, 
budowa sieci wodociągowej magistralnej do miejsco-
wości Szewce i Zawada oraz budowa odcinka kanaliza-
cji deszczowej na terenie miejscowości Zagrody.

Boiska i place zabaw
Rozbudowa infrastruktury sportowej pochłonie znacz-
ną część budżetu przeznaczoną na inwestycje w 2018  
r. Kwota 3 059 707,02 zł zostanie przeznaczona m.in. 
na  trwającą już inwestycję polegającą na przebudowie 
płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła". Rów-
nie istotne są jednak zadania realizowane na terenie  
poszczególnych sołectw, które będą służyły mieszkań-
com  na co dzień.
Będą to:
- budowa placu zabaw w m. Wola Murowana,
- rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2       
w  m. Zagrody,
- przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce                    
nr  533/181 w m. Nowiny,
- budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m.  
Słowik,
- modernizacja placu zabaw w m. Szewce, doposażenie  
siłowni zewnętrznej w m. Nowiny,
- wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany  
rekreacyjnej w m. Nowiny,

- doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka.

Dla  uczniów
Sukcesywnie co roku gmina Sitkówka-Nowiny inwestu-
je w poprawę warunków nauczania. Stąd w budżecie  
na 2018 r. przewidziała 541 402 zł na inwestycje w pla-
cówkach edukacyjnych. W Zespole Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach trwa modernizacja dachu 
i adaptacja  pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne. 
W całym budynku przeprowadzona zostanie termomo-
dernizacja budynku, a kotłownia olejowa wymieniona 
na gazową. W 2018 r. zostanie urządzona i wyposażona 
sala komputerowa. Nawierzchnia placu zabaw zostanie 
zmodernizowana. W Zespole Placówek Integracyjnych 
w Kowali przeprowadzona zostanie termomoderniza-
cja budynku wraz z modernizacją kotłowni olejowej 
na gazową, a także zamontowany monitoring. Z kolei  
w Przedszkolu Samorządowym w Nowinach nastąpi 
adaptacja pomieszczenia na toaletę dla dzieci uczęsz-
czających do przedszkola. W Żłobku Gminnym w No-
winach realizowany jest projekt „Rozwój Żłobka Gmin-
nego w  Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc 
żłobkowych.”

Pozostałe inwestycje

Trwa rozbudowa budynku GOK "Perła" w Nowinach 
wraz z terenem przyległym. Całkowita wartość inwe-
stycji  wyniesie 11 250 821 zł, zaś w 2018 r. gmina wyda 
na ten cel 2 000 000 zł. Inwestycja zakończy się w paź-
dzierniku 2019 r.

Podpisana w grudniu umowa na utworzenie terenów 
inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w miejscowości 
Nowiny zostanie zrealizowana już w czerwcu tego roku. 
Jej całkowity koszt wyniesie 9 172 906 zł. W ramach 
tej kwoty przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe 
oraz wykonane drogi i sieci wod-kan.

Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada           
to kolejna inwestycja ważna dla mieszkańców. Umowę 
na jej realizację na kwotę 1 422 029 zł zawarto jeszcze 
w  2017 r., część prac zostanie zrealizowana w 2018 r. 
 

Pozostałe inwestycje w roku budżetowym 2018.

Inwestycje drogowe w roku budżetowym 2018.
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Dbając o środowisko naturalne gmina Sitkówka-Nowi-
ny wspiera mieszkańców w budowie instalacji OZE. Na 
projekt „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” gmina przewi-
działa 1 494 955 zł. Cała inwestycja zostanie zrealizo-
wana w 2018 r.

Inwestycje ze wsparciem
Gmina pozyskała środki w formie dotacji na realizację 
inwestycji w łącznej kwocie 6 976 592,93 zł na nastę-
pujące zadania:
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł  
energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny w kwocie 301 562,60 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny w kwocie 1 103 240,00 zł,
- Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowi-
ny szansą na rozwój gminy i regionu w kwocie 4 568 
330,93 zł,
- Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitków-
ka-Nowiny w kwocie 803 459,40 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sit-
kówka-Nowiny w kwocie 200 000,00 zł.

…i we współpracy

Gmina Sitkówka-Nowiny wspiera inne jednostki budże-
towe w celu realizacji inwestycji na jej terenie. W 2018 
r. największej dotacji udzieli Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury „Perła” w Nowinach. Kwota 790 200 zł zostanie 
przeznaczona na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy 
pływalni „Perła”. Jak co roku gmina przekaże środki 
powiatowi kieleckiemu na realizację inwestycji drogo-
wych w kwocie 350 000 zł. Zostaną one przeznaczone 
na przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach: 
Kowala, Nowiny, Szewce i Wola Murowana. Gmina 
wesprze również strażaków z Kowali przekazując środki 
finansowe na tor przeszkód do zawodów MDP.

Kredyty
Omawiając budżet gminy na 2018 r. nie sposób nie 
wspomnieć o kredycie długoterminowym w kwocie        
13 609 000,00 zł zaciągniętym na realizację inwestycji. 
Na początku 2018  roku stan zobowiązań z tytułu kre-

dytów wyniesie 17 578 251,72 zł, zaś na koniec roku
15 178 251,72 zł, tj. 23,21% planowanych dochodów. 

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa (art. 243 ustawy o finansach publicznych) 
zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% jej rocz-
nych dochodów, a na jego spłatę nie może ona prze-
znaczyć więcej niż 15 proc. dochodów. W roku 2017 
w gminie Sitkówka-Nowiny wynosi ono 29,31% docho-
dów, a przewidywane zadłużenie w roku 2018 to zale-
dwie 23% w stosunku do dochodów. Nie ma więc żad-
nego zagrożenia, jeżeli chodzi o stabilność finansową 
gminy. - Realizacja planów inwestycyjnych przez gminę 
wymaga dopływu zewnętrznych środków finansowych. 
Uzyskujemy wielomilionowe dofinansowanie z ze-
wnątrz - warto wspomnieć tu o rewitalizacji terenów 
przemysłowych, modernizacji oświetlenia ulicznego czy 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 
Jednak nie sposób realizować inwestycji opierając się 
wyłącznie na budżecie własnym - wyjaśnia wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Analizując zadłużenie gminy, warto odnieść się do bu-
dżetów z poprzednich lat. W roku 2011 zadłużenie 
gminy wynosiło 16 mln zł, co stanowiło ponad 40% 
ówczesnych dochodów gminy, przy czym wydatki in-
westycyjne wynosiły zaledwie 9 mln zł, zaś wydatki 
bieżące ponad 33 mln zł.
W tym roku zadłużenie gminy wynosi 17,5 mln zł,
co stanowi 29% jej dochodów. Przy podobnej kwocie 
zadłużenia wydatki inwestycyjne są ponad trzykrotnie 
wyższe, niż w roku 2011 - to kwota ponad 30 mln zł, 
które przeznaczamy na budowę dróg, rozbudowę szkół 
czy obiektów służących mieszkańcom, takich jak sta-
dion czy ośrodek kultury.

Wydatki bieżące zostały zahamowane już w 2016 r. 
Wtedy też dokonano spłaty dużej części zadłużenia. 
Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem pojawienia 
się nowych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 
w szczególności środków na „500+”. Jednocześnie 
w tych latach wypracowano nadwyżki i przygotowano 
dokumentację zadań inwestycyjnych, których realizacja 
planowana jest w latach 2017-2018.
 
- Wieloletnia stagnacja, brak pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, zamierzenia realizacji nieuzasadnionych fi-
nansowo inwestycji skutkują koniecznością nadrabiania 
straconych lat. Oczywiście, moglibyśmy robić to w mo-
zolnym tempie, nie zaciągając kredytu, jednak skutko-
wałoby to ponownie niewykorzystaniem nadarzających 
się okazji na uzyskanie dofinansowania od instytucji 
zewnętrznych - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Zaciągając kredyt dajemy naszej gminie szansę 
dynamicznego rozwoju, a jej mieszkańcom poprawy ja-
kości życia, jednocześnie zachowując stabilizację finan-
sową na bezpiecznym poziomie - wyjaśnia wójt.

Marta Herbergier

Współfinansowanie inwestycji.
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Niemal 20 mln na inwestycje
Przyjęty 28 grudnia 2017 r. przez Radę Gminy Sitków-
ka-Nowiny budżet na 2018 r. przewiduje wydatkowa-
nie niemal 20 mln zł na inwestycje. Wiele z nich to 
inwestycje jednoroczne, część stanowi element wielo-
letnich przedsięwzięć, niektóre z nich będą realizowa-
ne we współpracy z innymi podmiotami.

Drogi, oświetlenie i infrastruktura wod-kan
Niewątpliwie wśród najważniejszych inwestycji                
dla mieszkańców należy wymienić inwestycje związa-
ne z poprawą bezpieczeństwa na drogach poprzez ich 
budowę i modernizację, a także budowę oświetlenia 
ulicznego. Równie ważna jest rozbudowa infrastruk-
tury wod-kan. W 2018  r. na realizację inwestycji dro-
gowych gmina zamierza przeznaczyć 4 361 119,00 zł, 
na oświetlenie ulic, dróg i placów 615 000,00 zł, a na 
inwestycje wod-kan 250 000  zł.

Inwestycje w sołectwie Bolechowice
Niestety nie udało nam się skontaktować z radnym 
Marcinem Wojcieszyńskim, trudno zatem wyjaśnić, 
z jakiego powodu głosował on przeciwko budżetowi na 
2018 r., w tym - przeciwko inwestycjom zaplanowanym 
do wykonania w sołectwie Bolechowice. Znajdują się 
wśród nich w szczególności inwestycje drogowe, któ-
rych realizacja znacznie poprawi bezpieczeństwo i kom-
fort poruszania się po drogach. Nie należy zapominać 
o dużym wsparciu dla Zespołu Placówek Oświatowych, 
o którym piszemy poniżej.

Warto wspomnieć o niezwykle ważnej dla mieszkańców 
inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej 
nr 521 obejmującej budowę kanalizacji deszczowej i na-
wierzchni wraz z chodnikami i oświetleniem. Przetarg 
na realizację kanalizacji deszczowej został ogłoszony 
jeszcze w 2017 r. Złożone oferty znacznie przewyższały 
kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel. 
Z tego względu przetarg został unieważniony, a w dniu 
9 stycznia 2018 r. został ogłoszony ponownie przetarg 
na realizację w/w zamówienia. - Realizacja inwestycji 
w części dotyczącej kanalizacji deszczowej przewidzia-

na jest do końca wakacji, w trzecim kwartale 2018 r. 
zamierzamy rozpocząć przebudowę samej drogi - wyja-
śnia Andrzej Waśko kierownik Referatu Infrastruktury, 
Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.
 
• Przebudowa drogi gminnej na działce nr 521
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
• Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę 
powiatową nr 0381T,
• Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 
- projekt,
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 268/2 - projekt.
Łączne nakłady finansowe: 2 692 000,00 zł
Rok budżetowy: 755 278,00 zł

Inwestycje w sołectwie Kowala
O komentarz do inwestycji zaplanowanych w sołec-
twie Kowala poprosiliśmy sołtysa, a jednocześnie rad-
ną Renatę Posłowską. - Mieszkańcy bardzo oczekują 
na realizację drogi powiatowej, ponieważ są to tereny 
zalewane, a droga będzie wykonana wraz z odwodnie-
niem - mówi radna Renata Posłowska. - Niezwykle cie-
szy również fakt, że sieć wodociągowa w msc. Kowala 
będzie realizowana przez „Wodociągi Kieleckie” z uwagi 
na to, że jest to trudna inwestycja, a ponadto, że Spółka 
uzyskała dofinansowanie na tę inwestycję, dzięki cze-
mu gmina ponosi jedynie koszty dokumentacji projek-
towej - wyjaśnia radna.
 
• Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala,
• Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce
nr 739 w m. Kowala,
• Wykonanie 2 sztuk przystanków autobusowych
w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny,
• Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247
w m. Kowala,
Łączne nakłady finansowe: 1 510 998,58 zł
Rok budżetowy: 545 000,00 zł

Inwestycje w sołectwie Szewce-Zawada
- Mieszkańcy cieszą się z tego, że w tym roku zosta-
nie zaprojektowany chodnik wzdłuż drogi powiatowej 
w Szewcach i Zawadzie. Mam nadzieję, że, jeśli możli-
wości finansowe powiatu kieleckiego pozwolą, rozpocz-
ną się również prace budowlane - mówi radna Edyta 
Giemza. - Równie ważna jest kompleksowa rozbudowa 
układu komunikacyjnego w miejscowości Szewce oraz 
przedłużenie ul. Marmurowej w kierunku Czerwonej 
Góry - podkreśla.

• Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. 
Szewce i Zawada,
• Przebudowa dróg gminnych w m. Szewce: ul. Ołowia-
na, Wapieniowa, Dolomitowa, Rajska, Kwarcytowa,
nr ewid. 394 (przedłużenie ul. Marmurowej),
• Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Marmurowej 
w m. Szewce, 
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce: ul. Dolo-

W tym roku rozpocznie się modernizocja drogi gminnej
w Bolechowicach.
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mitowa, ul. Marmurowa, ul. Kwarcytowa, ul. Wapieniowa,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w m. Szewce 
- projekt,
• Przebudowa drogi gminnej w m. Szewce: ul. Miedzia-
na, ul. Pirytowa - projekt,
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. 
Szewce: ul. Miedziana, ul. Pirytowa - projekt.
Łączne nakłady finansowe: 3 986 630,08 zł
Rok budżetowy: 2 046 841,00 zł

Inwestycje w sołectwie Wola Murowana
Zastrzeżenia do realizacji inwestycji na terenie sołectwa 
Wola Murowana ma radny Andrzej Kasperek. - Potrzeby 
są spore, pieniędzy jest przyznanych mało i tyle mogę 
powiedzieć na dzień dzisiejszy - mówi. Warto podkre-
ślić, że wartość samych inwestycji drogowych, oświe-
tleniowych i wod-kan planowanych do realizacji to po-
nad 450 tys. zł, zaś niezwykle ważną dla mieszkańców 
będzie, rozpoczynająca się w tym roku, budowa placu 
zabaw, której realizacja potrwa do 2019 r. Wartość tej 
inwestycji to ponad 400 tys. zł. Mieszkańcy oczekują 
również przebudowy drogi powiatowej na odcinku od 
oczyszczalni ścieków do granicy gminy. - Można było 
dołożyć pieniędzy powiatowi w tym roku - mówi An-
drzej Kasperek. Innego zdania jest wicewójt Łukasz 
Barwinek. - Zasady współfinansowania modernizacji 
dróg powiatowych są jasno określone. Zarówno nasza 
gmina, jak i pozostałe partycypują w połowie kosztów 
tych inwestycji - wyjaśnia. - W tym roku we współpracy 
z powiatem kieleckim zrealizujemy najbardziej znisz-
czony odcinek drogi od remizy w kierunku Radkowic. 
W ramach inwestycji wykonamy nie tylko nową na-
wierzchnię, ale również chodnik, chcielibyśmy również 
wykonać odcinek drogi zakładowej do cementowni 
w porozumieniu z Dyckerhoff Polska. 
• Przebudowa dróg gminnych na działkach nr ewid. 
460/12, 460/13, 524 oraz nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 
380/1,
• Budowa zatoczki parkingowej,
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 460/12, 460/13, 524, 
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 35/15,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0377Tw msc. Wola 
Murowana na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do gra-
nicy Gminy Sitkówka-Nowiny.
Łączne nakłady finansowe: 866 530,00 zł
Rok budżetowy: 458 000,00 zł

Inwestycje w sołectwie Zgórsko-Zagrody
- Do wykonania w Zgórsku są inwestycje, które nie 
zostały wykonane w 2017 roku, a które były zawarte 
w budżecie na 2017, a nie były wykonane. I tylko te 
inwestycje będą wykonane. Nic więcej ponad to nie 
będzie wykonane, przynajmniej nic nie jest w budżecie 
zawarte oprócz tego, o czym powiedziałam wcześniej 
- twierdzi radna Małgorzata Wójtowicz. Czy to praw-
da? Na szczęście nie. - W tym roku w budżecie pojawiły 
się nowe inwestycje w Zgórsku, jak choćby przebudo-
wa ulicy Wiosennej oraz drogi gminnej na dz. nr ewid.  
253/2, 238/26, 238/25, budowa oświetlenia w ulicy 
Wiosennej, na dz. nr ewid. 199/3, 210/17 czy budowa 
chodników przy ulicy Słonecznej. To nie wszystkie nowe 

inwestycje w tej miejscowości, a nie należy zapominać, 
że wiele spośród już rozpoczętych inwestycji było od 
razu zaplanowane jako wieloletnie, zatem naturalne 
jest, że zostały uwzględnione w budżecie na 2018 r. -  
wyjaśnia kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Andrzej Waśko.

- Niezależnie od tego, jakie inwestycje są realizowane, 
niezwykle cieszy mnie fakt, że obecnie gmina Sitków-
ka-Nowiny odważnie sięga po środki finansowe z ze-
wnątrz. Jestem radnym od 1998 r. i chyba jeszcze ni-
gdy nie było takiej sytuacji, by tak wiele inwestycji na 
tak dużą kwotę było dofinansowanych przez instytucje 
zewnętrzne - podkreśla radny Zbigniew Pyk. - Stąd tak 
wiele inwestycji w naszym budżecie. Oczywiście, za-
wsze istnieje ryzyko, że nie uzyskamy wsparcia, jednak 
zawsze warto próbować - dodaje.

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 
197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, 
• Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie 
msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, 
• Przebudowa dróg gminnych w msc. Zgórsko: ul. Dę-
bowa, ul. Wiosenna, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, na 
działkach nr 253/2, 238/26, 238/25, nr 202/18, 207/5, 
nr 199/3, 210/17, 
• Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, 
obręb geod. Zagrody, 
• Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włącze-
niem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej
na działce nr ewid. 533/181 obręb  Zagrody,
• Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko,
• Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włącze-
niem do  drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej      
na działce nr ewid. 533/181 obręb  Zagrody - oświe-
tlenie,
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej             
w m. Zgórsko: ul. Lawendowa, ul. Dębowa, ul. Jaśmino-
wa, ul. Malinowa, ul. Wiosenna, na działkach nr 253/2, 
238/26, 238/25, nr 202/18, 207/5, 238/25, nr  199/3, 

Plac zabaw w Zagrodach - rozmieszczenie urządzeń.
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210/17, nr 477/21 i 477/36,
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej        
na działce nr 544, obręb geod.  Zagrody,
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 480/39, obręb geod. Zagrody.
Łączne nakłady finansowe: 3 904 139,00 zł
Rok budżetowy: 1 610 000,00 zł

Inwestycje w miejscowości Nowiny
• Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu No-
winy,
• Przebudowa skrzyżowania drogi  powiatowej
nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną 
nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie),
• Wykonanie monitoringu TV w m. Nowiny.
Łączne nakłady finansowe: 8 263 990,00 zł
Rok budżetowy: 150 000,00 zł

Inwestycje w miejscowości Trzcianki
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• Budowa chodników i ciągów dla pieszych.
Łączne nakłady finansowe: 216 722,53 zł
Rok budżetowy: 115 000,00 zł

Inwestycje w miejscowości Sitkówka
• Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejsco-
wości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wo-
kół budynku komunalnego nr 16,
Łączne nakłady finansowe: 1 010 000,00 zł
Rok budżetowy: 250 000,00 zł

W szkole…
Wysoka jakość nauczania to nie tylko wykwalifikowana 
kadra, ale również warunki, w jakich dzieci i młodzież 
spędzają czas. W roku 2018 r. gmina Sitkówka-Nowiny 
przewidziała wydatkowanie na ten cel kwoty ponad 
600 tys. zł, jednak część inwestycji to inwestycje wie-
loletnie, zatem całkowita kwota, jaką obecnie gmina 
Sitkówka-Nowiny zamierza przeznaczyć na podwyż-
szenie komfortu w placówkach edukacyjnych to kwota 
2,6 mln zł. Warto wspomnieć tu o termomodernizacji 
budynków oświatowych w Kowali i Bolechowicach. 
W budynkach zostaną przeprowadzone kompleksowe 
prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększe-
nie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicz-
nej), modernizację c.o., docieplenie dachu i częściową 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość dofi-
nansowania wynosi 1 180 307,13 zł.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali
• Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją ko-
tłowni olejowej na gazową,
• Modernizacja monitoringu,
• Zakup oświetlenia scenicznego.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach
• Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń 
poddasza na cele edukacyjne,
• Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją ko-
tłowni olejowej na gazową,
• Urządzenie i wyposażenie sali komputerowej,
• Modernizacja nawierzchni placu zabaw,
• Zakup sprzętu nagłaśniającego,

• Zakup sztandaru.
Żłobek Gminny w Nowinach

• Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utwo-
rzenie nowych miejsc żłobkowych,

Przedszkole Samorządowe w Nowinach
• Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla dzieci uczęsz-
czających do przedszkola.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
• Zakup sprzętu audiowizualnego.
Łączne nakłady finansowe: 2 599 853,18 zł
Rok budżetowy: 604 402,00 zł

I poza nią…
Chcąc zapewnić zarówno najmłodszym, jak i nieco star-
szym możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, 
gmina Sitkówka-Nowiny dba o rozwój infrastruktury 
sportowej, zarówno w centrum, jak i w poszczególnych 
sołectwach.
Największą inwestycją jest przebudowa płyty  boiska  
sportowego  na  terenie  GOK  „Perła” w Nowinach
za kwotę  3 059 707,02 zł. Młodszych z pewnością ucie-
szą budowane i modernizowane place zabaw: w Woli 
Murowanej, Szewcach, Zagrodach czy Sitkówce. Być 
może już w 2018 r. uda się rozpocząć działania zwią-
zane z budową ścieżki edukacyjnej w Szewcach, która 
w 85% zostanie sfinansowana w ramach ZIT KOF z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miłośników wodnego szaleństwa z pewnością ucieszy 
fakt, że gmina przekaże dotację celową dla GOK „Per-

ła” w  Nowinach na wymianę zjeżdżalni. Jest to jedna 
z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. - To będzie naj-
prawdopodobniej najnowocześniejsza rura zjazdowa 
w Polsce - wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” Jacek Kania. Będzie posiadała wyświetlacz 
multimedialny, dzięki któremu zjazdowi będą towarzy-
szyły elementy audiowizualne. O ich wyborze zadecy-
dują sami użytkownicy: będą mogli pędzić wśród kro-
kodyli, na torze F1 czy w dżungli, a także zagrać w grę 
multimedialną - wylicza Jacek Kania. Nowa rura będzie 
składała się z kilku warstw: właściwej rury zjazdowej 
o szerokości 120 cm, ocieplenia oraz rury zewnętrznej. 
- Obecnie jesteśmy na etapie produkcji rury, jej mon-
taż przewidujemy w niedługim czasie. Mogę obiecać, 

Po 25 latach zjeżdżalnia zostanie wymieniona na jedną 
z najnowocześniejszych w Polsce.
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że w sezonie letnim z pewnością będzie można z niej 
korzystać - zapewnia dyrektor.
• Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 
w m. Zagrody,
• Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod La-
sem w m. Zgórsko,
• Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 
w m. Zagrody,
• Modernizacja placu zabaw w m. Szewce,
• Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw
w m. Szewce,
• Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana,
• Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka,
• Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka,
• Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce                   
nr 533/181 w m. Nowiny,
• Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny,
• Wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany 
rekreacyjnej w m. Nowiny,
• Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
w m. Słowik,
• Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK 
„Perła" w Sitkówce-Nowinach wraz z wykonaniem urzą-
dzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska,
• Wymiana zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni ,,Perła'',
• Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny,
•  B u d o wa  ś c i eż k i  e d u ka c y j n o - p r zy ro d n i c ze j
w msc. Szewce.
Łączne nakłady finansowe: 12 011 114,41 zł
Rok budżetowy: 4 105 907,02 zł

Dla OSP i mieszkańców
Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada
to inwestycja, na którą mieszkańcy oczekiwali od kilku-
nastu lat. Umowa na jej realizację została zawarta jesz-
cze w ubiegłym roku i ma zakończyć się jesienią 2018 
r. - Czekaliśmy z niecierpliwością na rozbudowę remizy. 
W naszym sołectwie przybywa mieszkańców, nie mamy 
gdzie się spotykać, choćby w sprawie podziału ważnego 
dla nas funduszu sołeckiego. Dotychczas takie spotka-
nia odbywały się w kaplicy, teraz będziemy mieć remizę 
- mówi radna Edyta Giemza.
W ramach dotacji celowej dla OSP planowany jest za-
kup toru przeszkód do zawodów Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych.

• Wykonanie bramy wjazdowej z napędem elektrycz-
nym na teren Remizy OSP w m. Kowala,
• Zakup traktora-kosiarki dla OSP Kowala, 
• Zakup pieca indukcyjnego do świetlicy wiejskiej przy 
remizie OSP w Kowali,
• Zakup toru przeszkód do zawodów MDP (OSP Kowala),
• Zakup elementów wyposażenia sali świetlicy w Remi-
zie OSP w Woli Murowanej,
• Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada.
Łączne nakłady finansowe: 1 533 879,20 zł
Rok budżetowy: 711 849,90 zł

Dla przedsiębiorców… i nie tylko
Na zakończenie należy wspomnieć o największych re-
alizowanych obecnie inwestycjach. Choć na co dzień 
widać tempo wykonywanych prac, rozbudowa budyn-

ku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła" w Nowinach
wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych 
kompleksowych funkcji zakończy się w październiku 
2019 r.  Wartość inwestycji wyniesie 11 250 821,64 zł.
Rozpoczęto realizację zadania „Utworzenie terenów 
inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, 
gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”. Uzyskało 
ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w kwocie 4 568 330,93 zł. Dzięki jego 
realizacji na zdegradowanych terenach przy ulicy Prze-
mysłowej w Nowinach powstaną nowe tereny inwesty-
cyjne.

• „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej Województwa Świętokrzyskiego",
• Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitków-
ka-Nowiny i Gminy Piekoszów,
• Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG 
Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego,
• Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 
418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody wraz z wyko-
naniem elementów małej architektury,
• Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemy-
słowej w m. Nowiny,
• Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu 
„Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru      
oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym 
placu festynowego,
• Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez 
nadanie mu nowych kompleksowych funkcji,
• Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Łączne nakłady finansowe: 28 853 773,80 zł
Rok budżetowy: 8 320 897,09 zł

O ważnych dla siebie inwestycjach mówi radny Euge-
niusz Czerwiak. - Budowa boiska wielofunkcyjnego 
i placu zabaw na Słowiku, przebudowa skrzyżowania 
w Nowinach, przebudowa drogi i budowa oświetle-
nia w Zgórsku, budowa odcinka kanalizacji deszczowej 
w msc. Zagrody, budowa placu zabaw w msc. Zagrody - 
wylicza. - Jeśli tylko te inwestycje zostaną zrealizowane, 
to będzie dla mnie dobry budżet - podkreśla.

- Mam nadzieję, że tych inwestycji uda się zrealizować 
znacznie więcej, choć, nie ukrywam, że część z nich zo-
stała zaplanowana w budżecie 2018 r. po to, by gmina 
mogła starać o dofinansowanie z zewnątrz na ich re-
alizację - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 
- Tak jest chociażby w przypadku rozbudowy klubu „Mi-
niaturka”, który jest elementem programu rewitalizacji 
gminy. Jeśli uda nam się pozyskać środki z zewnątrz na 
tę inwestycję, z pewnością przystąpimy do jej realizacji 
- wyjaśnia. - To jest dobry, ambitny budżet, uwzględ-
niający w szczególności potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców. W tym roku chcemy skupić się w szczególności 
na inwestycjach drogowych, zakończeniu tych już roz-
poczętych, a także rozbudowy infrastruktury sportowej 
w gminie - dodaje na zakończenie wójt.

Marta Herbergier
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Korzystna polityka podatkowa gminy
Przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
z pewnością mogą zaliczyć początek roku do udanych. 
Stawki opłat za podatek od nieruchomości pozostają 
w gminie bez zmian, a stawki podatku od środków 
transportowych maleją. To konsekwentna polityka 
władz gminy, które utrzymują je od lat na najniższym 
poziomie.

- To już kolejny rok, kiedy zdecydowaliśmy się nie pod-
nosić podatków.  Zależy nam w szczególności na dobru 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. To właśnie 
dzięki nim nasza gmina prężnie się rozwija - mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Doświadczenie uczy 
nas, że stabilna i korzystna dla przedsiębiorców polity-
ka podatkowa powoduje wzrost przychodów dla naszej 
gminy z tytułu lokalnych opłat. Obniżenie stawek po-
datku od transportu ma na celu przyciągnięcie jak naj-
większej liczby firm, które na tym skorzystają - dodaje.

W przypadku podatku od środków transportowych jego 
obniżka wynosi nawet 25%. To zresztą nie pierwsza tak 
znacząca zmiana, już w 2017 r. zmniejszenie wspomnia-
nych stawek dla większości środków transportowych 
wyniosło około 10%, a w przypadku autobusów była to 
obniżka na poziomie 36 % i 22%. W tym roku tak zna-
cząca obniżka podatku dotyczy niemal wszystkich kate-
gorii - zarówno samochodów ciężarowych, autobusów, 
ciągników siodłowych, jak również przyczep i naczep.

Najniższe podatki od nieruchomości
Na przychylnej polityce podatkowej gminy Sitkówka-
-Nowiny skorzystają nie tylko przedsiębiorcy.
Analiza wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie naszej gminy oraz stawek 
przyjętych przez gminy ościenne wskazuje, że nadal to 
właśnie gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi najkorzyst-
niejszą dla mieszkańców i przedsiębiorców politykę 
podatkową. Po raz kolejny podatki są najniższe wśród 
wszystkich gmin i dalekie do stawek maksymalnych 
określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Fi-
nansów.
- Konsekwentnie, od 2012 roku stawki podatków na 
terenie naszej gminy właściwie nie wzrastają, z wyjąt-
kiem przypadków wynikających z przepisów prawa, jak 
chociażby wskaźnika inflacji - mówi wójt gminy. - Mam 
świadomość tego, że podatki lokalne są jednym z naj-
ważniejszych elementów budżetu. W 2018 r. przewidu-
jemy, że z tego tytułu do kasy gminy wpłynie ponad 20 
mln zł. To m.in. dzięki podatkom możemy realizować 
ważne dla naszych mieszkańców inwestycje, ale to nie 
powód, by je podwyższać - wyjaśnia. - Jestem przeko-
nany, że docenią to mieszkańcy naszej gminy. Dzięki ta-
kim działaniom gmina Sitkówka-Nowiny jest atrakcyjna 
zarówno jako miejsce do życia, jak i miejsce do rozwi-
jania działalności gospodarczej - podkreśla wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Znaczący awans w rankingach czasopisma samo-
rządowego „Wspólnota”
Gmina Sitkówka-Nowiny awansowała z 802 na 160 
miejsce w rankingu zdolności kredytowej przygoto-
wanym przez czasopismo samorządowe „Wspólnota”. 
Ranking jest opracowywany  w oparciu o artykuł 243 
ustawy o finansach publicznych.

Badając zdolność kredytową eksperci zestawili średnią 
wartość nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech la-
tach z wielkością dochodów budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Gmina na tle kraju
Analizując ranking warto zwrócić uwagę na to, że po-
ziom zadłużenia samorządów w całej Polsce spadał 
przez dwa lata z rzędu. Eksperci „Wspólnoty” wskazu-
ją na ogólnopolski trend w tym zakresie. - W 2015 r. 
wynik finansowy wszystkich budżetów samorządowych 
był dodatni i wyniósł ponad 2,5 mld zł (…) inwestycje są 
rekordowo niskie, a samorządy łapały oddech finanso-
wy przed wykorzystywaniem kolejnej fali funduszy unij-
nych - możemy przeczytać w dokumencie „Zdolność 
finansowa samorządów. Ranking 2014-2016”.
Potwierdza to wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Lata 2015-2016 to był okres, kiedy 
nasza gmina intensywnie przygotowywała się do reali-

zacji nowych inwestycji. Z jednej strony w znaczący spo-
sób ograniczyliśmy wydatki bieżące i zadłużenie gminy, 
z drugiej: przygotowywaliśmy dokumentację projekto-
wą oraz wnioskowaliśmy o uzyskanie dofinansowania 
planowanych przez nas inwestycji. Dzięki temu w rok 
2017 wkroczyliśmy z bardzo korzystną sytuacją finanso-
wą, ogromnym wsparciem finansowym z zewnątrz oraz 
przygotowani do realizacji inwestycji - wyjaśnia wójt. 
- Minął czas stagnacji finansowej naszej gminy. Śmia-
ło możemy powiedzieć, że obecnie gmina jest stabilna 
finansowo. Sposób gospodarowania finansami gminy 
w istotny sposób wpłynął na poziom oraz jakość życia 
mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się 
bezpiecznie i oczekiwać inwestycji i programów realizo-
wanych z myślą o  nich.  Ranking „Wspólnoty” potwier-
dza właściwy kierunek naszych działań - mówi skarbnik 
gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska.

Znaczący awans
W latach 2012-2014 gmina Sitkówka-Nowiny w ran-
kingu zadłużenia samorządów znajdowała się na 802 
miejscu wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce. W latach 
2015-2016 zajęła 160 miejsce z wskaźnikiem zdolności 
kredytowej 15,947.
Co to oznacza?
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Wysokość wskaźnika przekraczająca 15 proc. wskazuje, 
że zdolność kredytowa definiowana przez art. 243 jest 
wyższa niż wynikająca z regulacji ustawowych.
Warto podkreślić, że samorządów z taką nadwyżką 
w całej Polsce jest 323: 310 gmin, 7 powiatów, 4 miasta 
na prawach powiatu i 2 województwa. Wśród nich znaj-
duje się gmina Sitkówka-Nowiny.
Sytuacja finansowa gminy miała istotny wpływ na po-
zycję gminy w drugim z rankingów opracowanym przez 
czasopismo „Wspólnota”. Ranking „Liderzy inwestycji. 
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-
2016” wskazuje na ogólnopolską tendencję spadkową, 

jeżeli chodzi o inwestycje, zarówno w przypadku miast 
i gmin, jak i spółek komunalnych do nich należących.
Tym bardziej cieszy dobre miejsce gminy Sitkówka-No-
winy w zestawieniu. W latach 2013-2015 gmina Sitków-
ka-Nowiny znajdowała się na 598 pozycji w rankingu, 
w latach 2014-2016 awansowała na 330 miejsce spo-
śród 1559 gmin wiejskich. Średnie wydatki inwestycyj-
ne per capita 2014-2016 wyniosły 723,74 zł.
- Nasze działania inwestycyjne skupiają się na infra-
strukturze drogowej i oświatowej, budujemy drogi, mo-
dernizujemy i rozbudowujemy przedszkola czy szkoły, 
na terenie całej gminy powstaje nowoczesna baza spor-
towa. Jest to wynikiem m.in. napływu nowych miesz-
kańców i powstawania nowych osiedli mieszkaniowych 
- wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Za-
równo w roku 2015, jak i 2016 wydatki inwestycyjne 
wyniosły po około 6 mln zł. Patrząc na tegoroczne czy 
ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne to niewiele, jed-
nak w odniesieniu do minionych lat i tak widać wyraźną 
różnicę na plus. Przewiduję, że w przyszłorocznym ran-
kingu możemy znaleźć się w pierwszej setce najprężniej 
działających gmin. Oby tak się stało - dodaje wójt.

„Wspólnota” to pismo o tematyce samorządowej, do-
cierające do 98 proc. jednostek samorządu terytorial-
nego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, 
nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funk-
cjonowania administracji publicznej oraz reportaże sa-
morządowe.

Marta Herbergier

Porównanie dochodów, wydatków inwestycyjnych i zadłuże-
nia gminy w latah 2011, 2017 i 2018

zabawę 
karnawałową

9 lutego 2018 r. 

serdecznie zapraszają  na

W ó j t  G m i n y  S i t k ó w k a - N o w i n y  
S e b a s t i a n  N o w a c z k i e w i c z  

 
r a d n e  S z e w c  i  Z a w a d y  

E d y t a  G i e m z a  
R e n a t a  K r z y s i e k - N o w a k o w s k a  

 
s o ł t y s  s o ł e c t w a  S z e w c e - Z a w a d a  

E w a  F u d a l i  

ŚWIETLICA W SZEWCACH

dla dzieci

W PROGRAMIE: 
zabawy i konkursy
dyskoteka
poczęstunek

godz. 17.00-20.00
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Były wspomnienia, chwile wzruszenia i pamiątkowe 
zdjęcia. W dniu 10 stycznia 2018 r. pary małżeńskie 
z gminy Sitkówka-Nowiny świętowały jubileusz zło-
tych godów.

Uroczystość z udziałem jubilatów, przedstawicieli Urzę-
du Gminy: wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, kierow-
nik USC Marii Turczyn oraz wicewojewody Andrzeja 
Bętkowskiego, wicestarosty Zenona Janusa, radnej po-
wiatu kieleckiego Bogumiły Kowalczyk oraz przewod-
niczącej Rady Gminy Zofii Duchniak odbyła się na sali 
konferencyjnej Urzędu.

- Byliście ze sobą, kiedy było dobrze, ale również po-
trafiliście w trudnych chwilach Waszego życia, których 
nie da się uniknąć, rozmawiać, rozwiązywać wszelkie 
problemy, przybrnęliście przez różnego rodzaju koleje 
losu - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz - Je-
steście wzorem do naśladowania, wielu mieszkańców 
na pewno patrzy na Państwa z podziwem, ja również 
- podkreślał wójt składając jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha, radości i wzajemnej 
miłości. Do życzeń dołączyli się pozostali goście, a na-
stępnie wicewojewoda Andrzej Bętkowski udekorował 
małżonków Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.
- Recepta na udany związek? Znajdujemy sposób, nie 
powód - mówił jeden z jubilatów Bolesław Rączka, któ-

remu wtórowała małżonka Joanna. - Udane małżeń-
stwo to przede wszystkim ogromna tolerancja. Bez niej 
na pewno by nam się nie udało - dodali zgodnie.

Marta Herbergier

Pary małżeńskie, które przeżyły nie mniej niż 50 
lat w jednym związku małżeńskim, a chciałyby 
otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, uprzejmie proszone są o składanie pisemnych 
wniosków o ich przyznanie. Odznaczenia można 
otrzymać raz w życiu jako podziękowanie i wyraz 
uznania za staż małżeński. Nie są one obligatoryj-
ne, stąd małżonkowie, którzy mają miejsce zamel-
dowania na terenie gminy Sitkówka-Nowiny,
a chcieliby zostać uhonorowani Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez 
Prezydenta RP, proszeni są o zgłoszenie się do USC 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

W imieniu Jubilatów pisemnego zgłoszenia mogą 
również dokonać inni członkowie najbliższej rodzi-
ny.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nume-
rem telefonu: 41 345 50 55.

Elżbieta i Bogusław Dąbrowscy.

Kazimiera i Witold Kiniorscy.

Władysława i Zbigniew Dziurscy.

Pelagia i Ryszard Kozak.
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Marianna i Waldemar Rabiej.

Krystyna i Jerzy Pędzich. Joanna i Bolesław Rączka.

Jubileuszowy tort.

Zofia i Bogdan Szymoniak.

Marianna i Józef Topór.

Teresa i Tadeusz Rym.

Barbara i Marian Więcek.
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Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny
- Program „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny” 
skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia 
i zamieszkują naszą gminę. Głównym celem programu 
jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa 
jakości życia seniorów - mówi wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.
Gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje około 1650 osób 

w wieku powyżej 60 roku życia. Gmina stara się zapew-
nić im aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez moż-
liwość uczęszczania do klubie seniora, przynależności 
do zespołów ludowych czy chóru, a  także organizację 
wydarzeń kulturalnych. Od dwóch lat gmina wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Możesz Więcej” prowadzi pro-
gram „Aktywny Senior”, którego uczestnicy korzystają 
z kursów języków obcych, zajęć edukacyjnych rozwija-
jących umiejętności: dziennikarskie, filmowe, fotogra-
ficzne i plastyczne, a  także wyjeżdżają na wycieczki. Ak-
tywizacja i integracja osób starszych stanowi bowiem 
jeden z najważniejszych elementów Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowi-
ny oraz Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. - Od kilku lat staramy się przedstawić nieco starszym 
mieszkańcom naszej gminy ofertę, która urozmaici ich 
codzienność. Mam świadomość, że często są to osoby 
samotne, potrzebujące wsparcia nie tylko w zakresie 

organizacji wolnego czasu, ale również w wymiarze fi-
nansowym, stąd pomysł na stworzenie Karty Seniora - 
wyjaśnia wójt. Koordynator projektu, Łukasz Barwinek, 
podkreśla, że seniorzy stanowią liczną i ważną grupę. 
- Nasze społeczeństwo starzeje się, seniorów przybywa, 
warto zatem zadbać o nich w szczególny - mówi, zachę-
cając przedsiębiorców działających na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny do włączenia się do akcji.

Dzięki Karcie seniorzy będą mogli korzystać z ulg przy-
znawanych przez podmioty, które przystąpiły do pro-
gramu, m.in. sklepów, przychodni czy ośrodków kultury. 
Jednym z takich miejsc jest Przychodnia Nowiny, w któ-
rej mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania ze 
specjalnych pakietów dla seniorów. - Dbanie o kondy-
cję fizyczną jest ważne w każdym wieku. Systematyczne 
ćwiczenia poprawiają nie tylko kondycję i samopoczu-
cie, ale mają też dobroczynny wpływ na nasze zdrowie 
- mówi dyrektor Przychodni Nowiny Jacek Chudzicki. - 
Z myślą o starszych mieszkańcach naszej gminy w Przy-
chodni Nowiny przygotowaliśmy usprawniające pakiety 
rehabilitacyjne. Po konsultacji ze specjalistą i określeniu 
indywidualnych potrzeb każdy senior będzie mógł sko-
rzystać w ciągu dwóch tygodni m.in. z masażu, ćwiczeń 
indywidualnych, rotorów czy cykloergometru. Wszyst-
ko bezpłatnie - w ramach Karty Seniora i bez oczekiwa-
nia w kolejce - wyjaśnia dyrektor placówki.
- Partnerem Programu może zostać każdy podmiot, 
który przygotuje specjalną ofertę lub dostosuje już ist-
niejącą ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć ra-
batów, zniżek na usługi czy produkty lub innych promo-
cji. Miejsca, w których seniorzy będą mogli korzystać 
z przygotowanej oferty będą oznakowane, a ich wykaz 
będzie dostępny na stronie internetowej gminy Sitków-
ka-Nowiny. Aby otrzymać Kartę Seniora, należy złożyć 
wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Karta jest imienna, wydawana bezter-
minowo i bezpłatnie.

Marta Herbergier

Wigilia dla samotnych

Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny - wzór.

Ponad 150 osób, na co dzień samotnych, zebrało się 
na spotkaniu wigilijno-opłatkowym w budynku Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Były 
życzenia, wspólne śpiewanie kolęd oraz łzy wzrusze-
nia i radości.

- Jak co roku od wielu lat, kilka dni przed świętami Bo-
żego Narodzenia, przedstawiciele gminy Sitkówka-No-
winy spotykają się z osobami samotnymi, by wspólnie 
przeżywać oczekiwanie na narodziny Jezusa Chrystusa 
- mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Cieszę 
się, że jesteśmy tu wszyscy razem, że się spotykamy 
i poświęcamy uwagę drugiemu człowiekowi. Dzięki tym 
wyjątkowym chwilom poznajemy się, rozmawiamy, 
okazujemy sobie zrozumienie - wyjaśniał.

Spotkanie rozpoczęło się od jasełek przygotowanych 
przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Placówek Integra-
cyjnych w Kowali, które zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Szczególne uznanie zyskały kolędy w wyko-
naniu młodych artystów, do których chętnie dołączyła 
publiczność. Po występie artystycznym wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny zaprezentował program „Karta Seniora 
Gminy Sitkówka-Nowiny”, której celem jest poprawę 
jakości życia i aktywizacji seniorów zamieszkałych na 
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Karta skierowana jest 
do osób powyżej 60 roku życia.

Wigilijna wieczerza stała się pretekstem do wymiany 
zdań i podzielenia się swoimi codziennymi radościami 
i troskami, ale także - do podziękowań. Na ręce kierow-
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nika GOPS Marcina Króla i jego pracowników - za od-
danie, chęć niesienia pomocy i wsparcie złożył je wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.  Głos zabrała także 
Pani Sylwia Jagiełło, która w imieniu uczestników spo-
tkania podziękowała za jego organizację.
Na wszystkich obecnych na wigilijnej wieczerzy czekała 
niespodzianka przygotowana przez panie Jadwigę Brzo-
zę i Stefaię Golenię z zespołu obrzędowego „Kowalan-
ki” - malutkie papierowie stroiki świąteczne.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radna 
powiatu kieleckiego Bogumiła Kowalczyk, ksiądz pro-
boszcz parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sło-
wiku Jerzy Piwowarczyk, kierownicy referatów Urzędu 
Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrek-
torzy szkół, przedszkola, radni i sołtysi. Gospodarzami 
uroczystości byli: Marcin Król kierownik GOPS w Sit-
kówce-Nowinach oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Wigilia dla samotnych.

W ten niezwykły czas
Przedświąteczny czas w gminie Sitkówka-Nowiny jego 
mieszkańcy spędzili nie tylko na świątecznych przy-
gotowaniach, ale przede wszystkim - na wspólnym 
oczekiwaniu na narodziny Jezusa Chrystusa. Aby pod-
kreślić wyjątkowy charakter najpiękniejszych świąt 
w roku, uczniowie placówek z terenu gminy Sitkówka-
-Nowiny przygotowali jasełka.

Wieczornica Bożonarodzeniowa w Kowali rozpoczęła 
cykl wydarzeń związanych z oczekiwaniem na narodzi-
ny Jezusa Chrystusa. Tradycyjne kolędy, opowieść o co-
dzienności i cudzie, który wydarzył się przed wiekami 
sprawiły, że uczestnicy spotkania poczuli się wyjątko-
wo. - Chcieliśmy pokazać, że zwykłymi, codziennymi 
czynami możemy przybliżyć się do Jezusa, że każdy gest 
dobrej woli sprawia, że stajemy się lepsi - mówiła po 
występach uczniów dyrektor Anna Łukasiewicz.

Dziesiąte, jubileuszowe jasełka zostały przygotowane 
przez podopiecznych Świetlicy w Nowinach. - Można 
powiedzieć, że to jasełka wielopokoleniowe - mówił 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach Ja-
cek Kania - W Świetlicy pojawiają się nowi podopieczni, 
opuszczają ją starsi, jednak co roku spotykamy się tu 
przed świętami Bożego Narodzenia, by wspólnie obej-
rzeć jasełka i złożyć sobie życzenia - podkreślał dyrektor. 
Autorką scenariusza tegorocznych jasełek była gminna 
poetka Pani Irena Kostrzewska.

W Szkole Podstawowej w Nowinach zebrali się ucznio-
wie, rodzice i zaproszeni goście, aby wspólnie cieszyć 
się z narodzin Jezusa Chrystusa. Widzów szczególnie 
zachwycił szkolny chór kierowany przez Pana Marcina 
Woźniaka. Wraz z nim zgromadzeni na sali widzowie 
śpiewali znane i lubiane kolędy. Zespół taneczny zapre-
zentował taniec z zimnymi ogniami, a uczniowie prze-
kazali zaproszonym gościom własnoręcznie przez siebie 
wykonane domki z piernika.

Opowieść o pastuszku, który przekazał innym dary dla 
Jezusa zaprezentowali uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach. Istotną rolę w przed-
stawieniu odegrało światło i dźwięk - taniec aniołów 
w mieniących się sukniach i kolędy wygrywane na fle-
tach oczarowały widzów. Tradycyjnie już w jasełkach 
w Bolechowicach wziął udział zespół ludowy „Bole-
chowiczanie”, który zaprezentował kolędy i pastorałki 
w swoim wykonaniu.

Jasełka dla swoich kolegów i koleżanek oraz kadry 
nauczycielskiej wystawili także uczniowej Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. - Życzę Wam 
wszystkim zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślno-
ści na nadchodzace święta - mówiła dyrektor Korne-
lia Bem-Kozieł. Odpocznijcie, aby Nowy Rok powitać 
z energią i entuzjazmem - życzyła wszystkim uczniom.

Marta Herbergier

Jasełka w Świetlicy w Nowinach.
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Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach wzięli udział w IV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Odblaskowo, widocznie, bez-
piecznie”.

Prace aż trojga z nich zostały nagrodzone. I miejsce 
w kategorii klas 4-7 zdobyła Anna Kozieł (IVa). W kate-
gorii klas 1-3 wyróżnienie otrzymali: Kacper Papież (Ia) 
i Zofia Petelicka (IIIa).

Głównymi celami konkursu było: promowanie idei bez-
piecznego poruszania się po drogach dzieci, a także se-
niorów, uświadomienie uczniom potrzeby poznania 
i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w dro-
dze do i ze szkoły, zainteresowanie uczniów, nauczycieli 

i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego, uświadomienie 
uczniom, seniorom konieczności noszenia elementów 
odblaskowych.
Tematyka prac konkursowych obejmowała bezpieczeń-
stwo seniorów oraz dzieci w ruchu drogowym. Zwycięz-
cy otrzymali pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa

Anna Kozieł - laureatka konkursu.

Międzynarodowo w Nowinach
Doceniając możliwości, jakie daje program Erasmus+ 
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
po raz drugi realizuje projekt w sektorze: Edukacja 
Szkolna.

Tym razem współpracuje z czterema państwami – Ru-
munią, Włochami, Bułgarią i Turcją. Aktywności, zada-
nia które uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą 
wykonywać przez najbliższe dwa lata dotyczą postrze-
gania i funkcjonowania młodych ludzi, uczniów w przy-
szłości. Uczestnictwo w projekcie pomoże uczniom 
zmienić się w odpowiedzialnych, młodych obywateli 
Europy. Pracując w grupie międzynarodowej dzieci 
będą dzielić się spostrzeżeniami, poszerzać wiedzę, 
będą poszukiwać nowych rozwiązań. Wszystko po to, 
by w przyszłości stać się odpowiedzialnymi członkami 
państwa.  Sposoby i metody wykorzystane do osiągnię-
cia celów projektu opracowane zostały w oparciu o me-
todę „nauka przez działanie”.
W naszej szkole Program Erasmus+ będzie wspierał:
- naukę języków obcych,
- rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych,
- poznawanie tradycji i stylu życia młodzieży w różnych krajach,

- rozwój umiejętności komunikacyjnych i interakcyj-
nych uczniów,
- wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkol-
nictwa.

Iwona Majchrzyk

Uczestnicy Erasmus+.

Od lewej: Kacper Papież, Zofia Petelicka - uczniowie wyróż-
nieni w konkursie.
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Od złotówki do gotówki – program SKO w Szkole 
Podstawowej w Nowinach
Oszczędzanie jest jednym z najważniejszych nawy-
ków, który warto wyrabiać od najmłodszych lat. Dzię-
ki oszczędzaniu dzieci uczą się stawiania sobie celów, 
cierpliwości, wytrwałości, podejmowania decyzji i sa-
modzielności. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Orląt Lwowskich ze wszech miar staraja sie wspierać 
swoich wychowanków w ich działaniach i z myślą 
o tym postanowili włączyć się do ogólnopolskiego 
programu edukacji finansowej dla dzieci Szkolna Kasa 
Oszczędności.

Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego to naj-
starszy, największy i jednocześnie najnowocześniejszy 
program edukacji finansowej dla dzieci. SKO to nie tyl-
ko nauka oszczędzania, ale także inne działania eduka-
cyjne wspierające rozwój uczniów. 

W programie Szkolnej Kasy Oszczędności, od 2013 
roku,  uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach. W ostatnim czasie odbywa się to 
z coraz większymi sukcesami na ogólnopolskiej arenie. 
Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego zostali-
śmy poinformowani, że w ogólnopolskim konkursie dla 
Szkolnych Kas Oszczędności nasza szkoła znalazła się 
w gronie najaktywniejszych placówek uczestniczących 
w programie SKO i otrzymała nagrodę III stopnia. Komi-
sja Konkursowa doceniła przygotowaną kronikę, w po-
staci prezentacji multimedialnej, która przedstawiała 
naszą całoroczną pracę. Otrzymane w tym konkursie 
wyróżnienie było równoznaczne z nagrodą pieniężną 
dla szkoły w wysokości 1000 złotych.

Nagrodę otrzymali także niżej podpisani szkolni opieku-
nowie SKO, którzy w ogólnopolskim konkursie dla opie-
kunów Szkolnej Kasy Oszczędności, zostali wyróżnieni 
Brązowymi Odznakami. W tym przypadku Komisja 
Konkursowa wyłoniła laureatów na podstawie m. in.: 
osiągnięć w zakresie przekazywania i promocji wiedzy 
ekonomicznej oraz upowszechniania idei oszczędzania 
wśród uczniów swoich szkół.

Znakiem rozpoznawczym SKO jest także konkurs „SKO 
Blog Miesiąca”. W tej rywalizacji biorą udział szko-
ły, które prowadzą internetowe kroniki na platformie 
Szkolne Blogi, gdzie prezentują swoje działania związa-
ne z uczestnictwem w programie SKO.

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że 
blog naszej szkoły „SP Nowiny SKO", został laureatem li-
stopadowej edycji konkursu. W rywalizacji brało udział 
ponad 700 blogów z całej Polski, spośród których wyło-
niono zwycięską piątkę. Komisja konkursowa doceniła 
nasze zaangażowanie w promowanie oszczędzania oraz 
innych działań edukacyjnych związanych z programem 
Szkolnej Kasy Oszczędności, takich jak: bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, cyberbezpieczeństwo, zdrowy tryb 
życia. Jest to największe osiągnięcie szkoły w tym kon-
kursie. W poprzednich latach nasz blog był już dwukrot-
nie wyróżniany, tym razem udało nam się sięgnąć po 
główną nagrodę.

W ramach programu Szkolnej Kasy Oszczędności szkoła 
nawiązała współpracę z Oddziałem PKO BP w Kielcach, 
której efektem były dwudniowe działania edukacyjne 
z przedstawicielami banku. Pod koniec ubiegłego roku 
w szkole gościli pracownicy banku, którzy przeprowa-
dzili z uczniami lekcję oszczędzania, a następnie grupa 
uczniów naszej szkoły odbyła wycieczkę do jednej z kie-
leckich placówek PKO BP. Wizyta była nagrodą dla dzie-
ci za ich aktywny udział w projekcie SKO.

Poza zaprezentowanymi przedsięwzięciami, Szkoła 
Podstawowa w Nowinach na co dzień prowadzi szereg 
akcji związanych z programem Szkolnej Kasy Oszczęd-
ności, którymi są m. in.: zajęcia koła SKO, apele, liczne 
konkursy, redagowanie przez uczniów szkolnej gazetki 
„Skarbonka”, ukazującej się w wersji papierowej 
oraz elektronicznej na portalu Młodzieżowej Akcji Mul-
timedialnej „Qmam”.

Wszystkie te czynności mają na celu promowanie 
oszczędzania wśród uczniów, a co za tym idzie poma-
gają dzieciom rozwinąć większą świadomość pieniądza 
oraz uzyskania satysfakcji z osiągnięcia zamierzonych 
celów. W chwili obecnej do Szkolnej Kasy Oszczędności 
należy blisko pięćdziesięciu uczniów naszej szkoły. Dzię-
ki SKO, gromadzą oni na swoich kontach środki, które 
później będą mogli przeznaczyć na zakup wymarzonych 
rzeczy. Mamy nadzieję, że wraz z przeprowadzanymi 
działaniami na terenie naszej placówki, liczba uczniów 
zapisanych do Szkolnej Kasy Oszczędności będzie suk-
cesywnie wzrastać.

Opiekunowie SKO
Agata Rogozińska

Robert Jedynak

Wizyta w PKO BP.
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Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

O sobie
W domu mieszkam samotnie
i siedzę jako staruszka
czasami przyjadą wnuczęta
i coś sobie szepczą do uszka
coś sobie szepczą coś gwarzą,
to znów uśmiechną się skrycie,
jestem starsza i proszę
idźcie z miłością przez życie 
a wszystkie dzieci dobre,
rodzicom dziękują
że im życie dali, że ich wychowują,
spadają łezki gorące
na zeszyt w którym pisze powoli,
a u mnie słonecznie
choć stare serce mnie boli
a jakże nie iść w tym pięknym słońcu
na polnym kamieniu spocząć nieco
a w swoich dłoniach tulić kłosy za to
za to  że bielą chleb się świecą
ciągną mnie łąki lasy zagaje,
do Najświętszej Rodziny chciałabym pukać,
by w pieśni raju i graniu echa
Maryję i Jezusa obecność odszukać ,
Już jestem starsza i życie przeminęło 
tak jak na niebie ta mleczna droga,
jakże nie wziąć do rąk różaniec
by wielbić Maryję i chwalić Boga,
Ida do Ciebie starsi i dzieci
Zdrowie i chorzy młodzież przyleci,
To Najświętsza Panienka i Jezus czeka
Na wszystkich ludzi z Polski i z daleka,
A tłumy ludzi o każdej porze
Przed Toba Matuchna klęczą w pokorze
A Maria mówi, o pójdzie do mnie ja wasza Matka,
Mój syn wylał krew za Was, aż do ostatka,
O panie ucz nas modlitwy, bo od niej wiele zależy
By do codziennego życia, dołączyć kilka pacierzy,
A Tyś nasza Matka wciąż czuwaj nad nami 
Gdy oczy zamkniemy opiekuj się nami

Henryka Brzoza

Okruch
Ciągle ten sam obraz: ja.

Czy mogę rozebrać się z siebie?
A w środku nagość bezwstydną 

ubrać tylko w słowa? 
Błędny wzrok kieruję w inną stronę, 

zwabiam myśli do walki z bezsennością, 
wołam wspomnienia, które wsiąkły w czas prze-

szły. 
Odkrywam siebie w milionie uzasadnień, 

żeby wreszcie znaleźć
jeden mały okruch szczęścia. 

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Zima

Wierszem pisane

Przyszła zima śniegu nie ma
Jakoś brak uroku

W nocy  mrozek trochę trzyma
Ciemno jest po zmroku

Dni są krótkie i pochmurne
Słońce rzadko świeci

Gdy do tego brak jest śniegu
Smutne wszystkie dzieci

Taka zima cieszy tylko
Ludzi w starszym wieku

Niema śniegu nie jest ślisko
To się ciesz człowieku

Możesz czasem wyjść na spacer
Laską się podpierać

Bo nie warto siedzieć w domu
I z każdym się spierać

Powspominać jakie dawniej
Były śniegi mrozy

Koniom w czasie sanny
Dzwoneczki dzwoniły

Przeminęły tamte lata
Zostały wspomnienia

Niema śniegu zima taka
Bo klimat się zmienia

Henryk Skowerski



GŁOS NOWIN • STYCZEŃ 2018

19

Rozsmakuj się w Nowinach
Każdy z nas uwielbia potrawy regionalne. Tradycyjne smaki cieszą podniebienie i potrafią zadowolić najbardziej 
wybrednego degustatora. Gmina Sitkówka-Nowiny słynie z takich właśnie potraw - przygotowywane
przez Panie z zespołów ludowych, towarzyszą mieszkańcom podczas wydarzeń gminnych i zdobywają nagrody 
na licznych konkursach w całym województwie świętokrzyskim. Wypieki, gęsina, pierogi, marynowane grzyby, 
dziczyzna - długo by wymieniać wszystkie dania, w których specjalizują się nasze Panie. Postanowiły one uchylić 
rąbka tajemnicy i podzielić sie z Państwem przepisami na swoje specjały.

Pieczarska kapusta Kowalanek

Charakterystyka
Cechą charakterystyczną potrawy jest przede wszystkim jej niepowtarzalny i specyficzny smak kiszonej, a następnie 
ugotowanej kapusty, wzbogaconej „uduszonymi” na maśle - wraz z cebulą - pieczarkami.
Potrawa ma postać podłużnych nitek kapusty, powstałych na skutek szatkowania - „okraszonych” drobnymi kawał-
kami cebuli oraz pieczarek. Skrawki kapusty mają barwę kremowo-białą, z żółtawym odcieniem. Kawałki pieczarek 
charakteryzują się barwą ciemno, szaro-brązową. Cebula ma kolor złocisto-brązowy.
Konsystencja potrawy to luźne, wilgotne kawałki kapusty oraz jędrne i miękkie pieczarki, z wyróżniającą się wysma-
żoną i zeszkloną cebulką. Smak potrawy to połączenie kwaskowego, charakterystycznego dla kapusty posmaku
oraz lekko słodkawych pieczarek i ostrej cebulki. Zapach przyjemny, z wyraźnym aromatem przypraw, bardzo zachę-
cający. Ponadto kapusta stanowi cenne źródło witamin. Ponadto zawarty w niej kwas ułatwia trawienie i pobudza 
apetyt. Zwyczajowo kiszona kapusta była spożywana bez żadnych dodatków.
Elementem odróżniającym potrawę od innych podobnych jest fakt wzbogacenia jej o „uduszone” wraz z cebulką 
pieczarki. Kapusta w tym wydaniu jest delikatniejsza i lekkostrawna. 

Historia powstania potrawy i jej związek z regionem
W przeszłości, pożywienie opierało się głównie na produktach roślinnych. Jednym z niezastąpionych składników 
potraw była kapusta. Zapewniała wyżywienie przez cały rok. Aby przedłużyć jej przydatność do spożycia często ją 
kwaszono. Tym samym kiszona kapusta stanowi obecnie podstawę wielu tradycyjnych, świętokrzyskich potraw.   
Ludowa kapusta pieczarska, jako potrawa, znana jest w naszym regionie od dawna. Przepis ten, jak i wiele innych 
przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Potrawa składa się wyłącznie ze zwyczajnych składników – dostępnych 
w każdym gospodarstwie (kapusta, grzyby). Jedyny luksus stanowiło masło dodawane tylko na święta Bożego Naro-
dzenia.

Potrawa ta zajęła II miejsce w „Konkursie na przepisy tradycyjnych potraw świątecznych i obrzędowych przyrządza-
nych na Kielecczyźnie".

Składniki
kiszona kapusta
pieczarki
masło
cebula
przyprawy do smaku

Sposób wykonania
Kapustę wypłukać, ugotować na miękko. Pieczarki i 
cebulę udusić maśle. Wszystko wymieszać i przyprawić 
do smaku.

Smacznego!
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Ciekawi ludzie
W cyklu „Ciekawi ludzie” prezentujemy sylwetki osób znanych i mniej znanych związanych z naszą gminą. Liczymy 
na podpowiedzi z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.pl.

Elżbieta Berkowicz

Wspomnienie

- Niestety, nikt z nas nie spodziewa się śmierci, więc 
za każdym razem jej nadejście nas zaskakuje. Tak jest 
w przypadku Jagody - koleżanki ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. Zawsze uczynna, uczciwy człowiek, zawsze 
uśmiechnięta, pełna życia. Była człowiekiem o ogrom-
nej dobroci, o dobrym sercu, nigdy nikomu nie odmó-
wiła pomocy. Była również zaangażowana w sprawy 
naszej społeczności - mówi Grażyna Górecka kierownik 

Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny.
- Dla nas koleżanek i kolegów po prostu Jagoda… Była 
ciepłą, skromną i wrażliwą osobą. Jako dyrektor  trosz-
czyła się o uczniów i nauczycieli.  Lubiana przez pra-
cowników i uczniów.  Zadbała o  dalszy los byłych pra-
cowników likwidowanej placówki w  Sitkówce. Potrafiła 
zintegrować  nauczycieli z dwóch szkół - likwidowanej 
w Sitkówce-Nowinach i Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach.  Szkoła w okresie kiedy była dyrektorem osią-
gała dobre wyniki nauczania, a uczniowie brali udział 
w wielu prestiżowych konkursach. Potrafiła połączyć 
obowiązki radnej powiatowej i dyrektora  szkoły.
Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana przez 
władze gminy - wspominają koleżanki i koledzy ze szko-
ły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.

Pan Jadwiga Szczepanik urodziła się w 1961 r. Z gminą 
Sitkówka-Nowiny była związana od 1967 r., kiedy wraz 
z rodzicami zamieszkała tutaj na stałe. W latach 2000-
2008 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sitków-
ce, a od 2008 r. do 2011r. - dyrektorem w Szkole Pod-
stawowej w Nowinach. Zmarła 13 stycznia 2018 r.

Redakcja

Jadwiga Szczepanik.

Księgarnię w Nowinach prowadzi już 50 lat. Pamięta 
czasy, kiedy budynek Urzędu Gminy nie znajdował się 
tu, gdzie obecnie, a przychodnia była małym pomiesz-
czeniem. Choć przez te 50 lat gmina zmieniła się diame-
tralnie, ona wciąż sprzedaje książki i artykuły papierni-
cze mieszkańcom osiedla Nowiny.

Elżbieta Berkowicz ukończyła klasę księgarską w Techni-
kum Handlowym w Kielcach. Pracę rozpoczęła w księ-
garni im. S. Żeromskiego w Jędrzejowie, a rok później-
trafiła się okazja, aby rozpocząć urządzanie księgarni 
w Nowinach. - To były zupełnie inne czasy - mówi. Pro-
wadziliśmy wtedy klub książki społeczno-politycznej. 
Jego członkowie otrzymywali je za zaliczeniem pocz-
towym, po wysłaniu zgłoszenia ze „Słowa Ludu”. Tu-
taj, w Nowinach, w pawilonie wypełnionym po brzegi 
książkami, wysyłaliśmy do nich zamówienia - wspomi-
na. Choć dziś wydaje się to niemożliwe, to, aby kupić 
towar do swojej księgarni w czasach PRL-u, raz w ty-
godniu nad ranem udawała się na giełdę do Krakowa 
lub Warszawy. Przywoziła go swoim własnym samocho-
dem osobowym.
Z rozrzewnieniem wspomina czasy, kiedy ambicją księ-
garza było czytanie książek. - Teraz księgarz jest przede
wszystkim sprzedawcą, walczy o to, by utrzymać się na

rynku - wyjaśnia. Wiemy jednak, że „złej" książki nie 
można u niej dostać. Czyta niemal wszystkie, zanim uło-
ży je na półkach i z przyjemnością doradza swoim klien-
tom przy wyborze. Jest stałą bywalczynią targów książki, 
na bieżąco śledzi wszelkie nowości. Zapytana o ulubio-
nego pisarza, nie potrafi odpowiedzieć. - Czytam tak 
dużo, że ciężko jest mi wskazać tylko jednego autora. 
Lubię beletrystykę, w ostatnim czasie duże wrażenie 
wywarło na mnie „Małe życie" Hanya Yanagihara, które 
opowiada o okresie dojrzewania, zawieranych przyjaź-
niach oraz traumatycznych przeżyciach. To trudna książ-
ka, ale warto ją przeczytać - poleca. Drugą książką,
na którą zwraca uwagę jest „Trzeci biegun" Marka Ka-
mińskiego opowiadający o pieszej wędrówce z rosyj-
skiego Kaliningradu do Santiago de Compostela w Hisz-
panii. Jest pełną ciepła i dobroci osobą, którą znają 
niemal wszyscy. Ale i ona zna wszystkich bardzo dobrze, 
pamięta, co lubią jej klienci, potrafi doradzić nie tylko 
zakup ksiązki, ale i prezentu. - Przyjemność sprawia mi 
obserwowanie ludzi, ich rozwoju, tego, jak z czasem sie
zmieniają. Obserwuję ich latami, wiele osób przychodzi
do mnie, by wspólnie powspominać, podzielić sie swo-
imi radościami i smutkami - opowiada Pani Elżbieta.

Redakcja
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Nowińskie Centrum Rozwoju

Nowińskie Centrum Rozwoju to wspólna inicjatywa 
Fundacji Możesz Więcej i Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja społeczna, 
poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wycho-
wawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci. Wsparciem zosta-
nie objęte 317 osób zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny 
i dzieci.

Nowińskie Centrum Rozwoju oferuje poradnictwo spe-
cjalistyczne: prawne, socjoterapeutyczne, psychote-
rapeutyczne, terapie uzależnień oraz psychologiczne. 
W trakcie realizacji poradnictwa opracowywane zosta-
ną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie - wyja-
śnia kierownik projektu Agata Agatowska. - Powstaną 
również grupy wsparcia, w których prowadzone będą 
zajęcia z zakresu treningu asertywnych zachowań abs-
tynenckich, grup samopomocowe, warsztatów rozwo-
ju osobistego, autodiagnozy i motywacji do zmian, na-
wrotów choroby alkoholowej - dodaje.

Świetlica dla dzieci
W ramach projektu powstanie także placówka wspar-
cia dziennego - świetlica środowiskowa dedykowana 
dzieciom z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach 
świetlicy prowadzone będą zajęcia: język angielski, in-
formatyka, matematyka, język polski, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne. W czasie wakacji prowadzone będą 
obozy wakacyjne, podczas których prowadzone będą 
zajęcia językowe. Funkcjonować będą sekcje zaintere-
sowań: taneczno-muzyczna, fotograficzna, plastyczna/

techniczno-modelarska. Dzieci będą miały możliwość 
uczestnictwa w zajęciach: panowanie nad stresem 
i emocjami, komunikacja, trening zastępowania agresji, 
asertywność. Dodatkowo dzieci otrzymają stała pomoc 
przy odrabianiu lekcji oraz indywidualne wsparcie psy-
chologa.
- Chcielibyśmy objąć pomocą nie tylko osoby uzależnio-
ne, ale również ich bliskich. To właśnie oni najbardziej 
cierpią na chorobie osoby uzależnionej i potrzebują 
ogromnego wsparcia z zewnątrz. Dlatego zdecydowa-
liśmy się na realizację projektu wspólnie ze stowarzy-
szeniem „Możesz więcej” - mówi wójt gminy Sitkówka-
-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Jeśli uda nam się 
pomóc choć jednej osobie, będzie to dla nas sukces - 
dodaje. 
W ramach prowadzonych działań profilaktycznych od-
bywać się będą zajęcia i warsztaty z zakresu profilak-
tyki: techniki radzenia sobie ze stresem, podnoszenie 
własnej wartości, techniki twórczego myślenia, warsz-
taty asertywności, trening zastępowania agresji, pro-
gram profilaktyczny Debata, program profilaktyczny 
Korekta, program profilaktyczny Noe1.

Obecnie uruchomione zostały dyżury specjalistów
- W ramach projektu potrzebujący otrzymają również 
wsparcie specjalistów: psychologa, prawnika, terapeu-
ty ds. uzależnień - wyjaśnia prezes stowarzyszenia „Mo-
żesz Więcej" Marcin Agatowski. - Szczerze wierzymy, że 
uda nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców 
otoczyć ich wsarciem - dodaje.

Dyżury specjalistów
 - terapeuta ds. uzależnień - każda środa miesiąca w go-
dzinach 16:00-19:00 - świetlica środowiskowa w Nowi-
nach,
- psycholog - każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 
16:00-20:00 - gabinet psychologa w Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach,
- prawnik - dwa razy w miesiącu w godzinach 15:30 - 
18:00 - pokój nr 12 parter Urzędu Gminy, ul. Białe Za-
głębie 25, Nowiny w terminach:
• 24 stycznia
• 7 lutego
• 21 lutego
• 7 marca
• 21 marca.

Ze względu na ograniczone możliwości obsłużenia od-
powiedniej liczby osób zapisów do prawnika dokonuje 
się w Urzędzie Gminy pokój 12 osobiście lub telefonicz-
nie pod nr 41 347 50 54 - Anita Dziwoń - Przewodniczą-
ca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Redakcja

Marcin Agatowski i Sebastian Nowaczkiewicz zachęcają    
do wzięcia udziału w projekcie.
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Podatki płacę tam gdzie mieszkam
Zobacz, co możesz zyskać!
Z podatku PIT jednej osoby można np.:
• zbudować 4 m² chodnika (podbudowa, obrzeże i na-
wierzchnia z kostki brukowej)
• posadzić 42 krzewy, które urozmaicą gminną zieleń
• wykonać  4 m² trasy spacerowej
• wyremontować 3 m² schodów
• zakupić 7 tablic z nazwą ulicy
• zakupić 6 znaków drogowych
• zainstalować 4 tablice informacyjne
• pomalować 19 m² pasów na przejściach dla pieszych
• wyremontować 9 m² drogi (wykonanie nakładki as-
faltowej).

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okre-
sie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formu-
larzu PIT  adres naszej Gminy jako miejsca zamieszka-
nia oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Kielcach.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy 
formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie inter-
netowej Ministerstwa Finansów, w każdym urzędzie 
skarbowym jak również na stronie Gminy Sitkówka-No-
winy (zakładka: dla mieszkańców, formularze i druki). 
Wypełnienie formularza jest proste - wystarczy podać 
imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz nu-
mer rachunku bankowego (na który będą wpływać np. 
zwroty podatku). Wypełniony formularz ZAP-3 można 
złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Jadwiga Szendzielorz

Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu za-
mieszkania, tym na lepszy standard życia w Gminie 
Sitkówka-Nowiny mogą liczyć mieszkańcy.

Bądź lokalnym patriotą! - przeczytaj, dlaczego war-
to rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym                   
dla miejsca zamieszkania.

Dlaczego to takie ważne?
Każda gmina otrzymuje około 37% udziału w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących        
na jej terenie. Dzięki tym funduszom możliwe jest fi-
nansowanie przez gminę działalności naszych jedno-
stek, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci dzięki in-
westycjom w sport i kulturę, poprawę jakości lokalnej 
infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone).

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku 
podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby 
fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca 
zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatko-
wego.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które, 
mimo obowiązku meldunkowego, wciąż widnieją w re-
jestrach mieszkańców innych miejscowości. Oznacza 
to, że udziały w podatku dochodowym (od tych miesz-
kańców) zasilają budżety miast i gmin, w których osoby 
te faktycznie nie mieszkają, a zatem też w mniejszym 
lub żadnym stopniu korzystają z ich infrastruktur.

Stąd też apelujemy, aby rozliczać podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny jest 
to Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach.

Uwaga, Mieszkańcy!
Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwo „FART BIS” 
świadczy usługi polegające na odbiorze i zagospodaro-
waniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny oraz z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Z początkiem roku firma miała wyposażyć nieruchomo-
ści zamieszkałe w odpowiednie pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych, jednak nie w każdym przypad-
ku odbyło się to w odbowiednim czasie.

Ze swojej strony chciałbym przeprosić Państwa za zaist-
niałą sytuację i wszelkie niedogodności, jakie w związku 
z nią nastąpiły. Pragnę zapewnić, że pracownicy Urzędu 

Gminy dokładają wszelkich starań, by takie sytuacje nie 
miały miejsca.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 
z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o kontakt:
- pod numerem tel. : 41 347 50 73;
- e-mail: gospodarkaodpadami@nowiny.com.pl lub no-
winy@nowiny.com.pl;
- poprzez profil gminy na Facebooku: @gminasitkowka-
nowiny lub Instagramie: @gminasitkowkanowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Kubuś urodził się w 17.06.2013. W bardzo krótkim czasie po narodzinach Kuba ponownie trafił do szpitala. Badania

wykazały posocznicę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Po powrocie do domu cały czas wątpliwości budziły

osłabienie mięśni oraz opóźnienie motoryczne dziecka. Kubuś został objęty opieką neurologiczną oraz natychmiastową

rehabilitacją ruchową, która dawała tylko nieznaczne efekty. Po wstępnej diagnostyce lekarze uznali, iż Kuba cierpi na

miopatię (postępujący zanik mięśni). Nie udało się dotychczas ustalić rodzaju miopatii. Od listopada 2016 r. Kubuś

wymaga mechanicznej wentylacji respiratorem za pomocą rurki tracheotomijnej. Ogromnym zagrożeniem są infekcje

dróg oddechowych. Dają o sobie znać problemy z kręgosłupem oraz inne problemy ortopedyczne. Dziecko wymaga

intensywnej rehabilitacji oraz bardzo kosztownego sprzętu specjalistycznego. Pomimo przeciwności losu Kubuś jest

bardzo radosnym i mądrym chłopcem.

POMÓŻ KUBUSIOWI W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Bęben, 4782 pomagają Państwo Kubusiowi

w jego codziennych zmaganiach.

Za każdy dar serca dziękujemy.

Bęben, 4782

Bęben, 4782

POMOC 4782

Więcej na: www.nowiny.com.pl.
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
zaprasza na

Koncert Walentynkowy
KOCHAJMY PO POLSKU

8 lutego 2018 r., godz. 18.30

Aula ZSP w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1
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Wstęp wolny!
Grupa DONIETAMTĄD


